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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 

 

2.1.1 Pengertian Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

  Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep 

mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah 

tangga dalam masyarakat. Ketimpangan merupakan hal umum yang 

terjadi dalam perekonomian suatu daerah. Ketimpangan dapat terjadi 

karena adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi 

demografi pada masing-masing daerah. Oleh karena itu terdapat 

daerah maju dan daerah terbelakang di setiap daerahnya. 

Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif terhadap 

masyarakat, karena ketimpangan antar wilayah adalah adanya 

perbedaan faktor anugerah awal. Perbedaan tersebut yang membuat 

tingkat pembangunan berbeda-beda di setiap wilayahnya. Sehingga 

menimbulkan GAP atau jurang kesejahteraan di wilayah tersebut 

(Kuncoro, 2006,87). 

 

     Menurut (Sukirno,2006), pada dasarnya distribusi pendapatan 

merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran 

pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. 

Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi 

pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep 

ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep 

pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu 

nilai mutlak (Sukirno, 2006). Sedangkan konsep ketimpangan relatif 

merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan 

yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh 

seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total 

pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan 

(Sukirno, 2006). 
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 Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan 

pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara 

daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar 

jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi 

pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan 

terjadinya disparitas antar daerah. Hal tersebut tidak dapat dihindari 

karena adanya efek perembesan ke bawah (trickle down effect) dari 

output secara nasional terhadap masyarakat mayoritas yang tidak 

terjadi secara sempurna. Hasil output nasional hanya dinikmati oleh 

segelintir golongan minoritas dengan tujuan tertentu (Musfidar, 

2012). 

 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan 

Menurut (Adelman dan Moris, 1973) dalam (Arsyad, 1999, 226) 

mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan ketimpangan 

distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yakni : 

1) Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan 

menurunnya pendapatan perkapita. 

2) Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti 

secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-

barang. 

3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah 

4) Investasi yang banyak dalam proyek-proyek pada modal 

(capital intensive) sehingga persentase pendapatan modal dari 

harta tambah besar dibandingkan dengan persentase 

pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran 

bertambah. 

5) Rendahnya mobilitas sosial. 

6) Pelaksanaan kebijaksanaan industry substitusi impor yang 

mengakibatkan kenaikan harga barang-barang hasil untuk 

melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. 

7) Memburuknya nilai tukar (term off trade) bagi negara sedang 

berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju 

sebagai akibat ketidaksetiaan permintaan negara-negara pada 

barang-barang ekspor negara sedang berkembang. 

8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti 

pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. 
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2.1.3 Alat Ukur Ketimpangan Distribusi Pendapatan  

 

A. Kurva Lorenz 

Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara 

presentase penduduk dan presentase pendapatan yang mereka 

terima (Arsyad, 2010) 

 

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal 

(kemerataan sempurna), maka semakin tinggi pula derajat 

ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim 

dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana 

seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan 

ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan 

sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah 

kanan (Arsyad, 2010). 

 

Oleh karena tidak ada suatu negarapun yang mengalami 

kemerataan sempurna ataupun ketidakmerataan sempurna dalam 

distribusi pendapatannya, maka kurva-kurva Lorenz untuk setiap 

negara akan terletak di sebelah kanan kurva diagonal tersebut., 

seperti gambar 2.1 tersebut. Semakin tinggi derajat 

ketidakmerataannya, maka kurva Lorenz tersebut juga akan 

semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekatai sumbu 

horizontal sebelah bawah (Arsyad, 2010). 

 
    Gambar 2.1.3 

    Kurva Lorenz  

  (Sumber : Arsyad,2010) 
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B. Koefisien Gini atau Gini Ratio  

Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan 

distribusi pendapatan dalam suatu negara dapat diperoleh dengan 

menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan 

sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total 

dari separuh bujur sangkar dimana kurva Lorenz tersebut berada 

(Arsyad, 2010). 

 

Pada kurva di bawah koefisien gini ditunjukkan oleh 

perbandingan A (yang dilingkupi garis kemerataan sempurna dan 

kurva Lorenz) dengan luas segitiga BCD.  

 

 
      Gambar 2..1.3 

       Perkiraan Koefisien Gini 

        ( Sumber : Arsyad, 2010) 

 

 

Secara matematis rumus koefisien Gini dapat disajikan 

sebagai berikut : 

 

KG = 1- ∑ (𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖+1 - 𝑋𝑖) ( 𝑌𝑖 + 𝑌𝑖+1 ) 

Atau  

KG = 1- ∑𝑖=1
𝑛  𝑓𝑖 ( 𝑌𝑖+1 + 𝑌𝑖 )  

 

Dimana :  

 

KG = Angka koefisien Gini 
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𝑋𝑖= Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i 

𝑓𝑖 = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i 

Yi = Proporsi jumlah pendapatan rumuh tangga kumulatif 

dalam kelas i 

 

  Koefisien Gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan 

agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) 

sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari 

negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi 

berkisar antara 0,50-0,70; ketidakmerataan sedang berkisar 

0,36-0,49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah 

berkisar antara 0,20-0,35 (Arsyad, 2010). 

 

C. Indeks Williamson 

Williamson mengemukakan model Vw (index tertimbang 

atau weighted index terhadap jumlah penduduk) dan Vuw (tidak 

terimbang atau unweighted index) untuk mengukur tingkat 

ketimpangan pendapatan perkapita pada suatu negara tertentu. 

Karena jumlah penduduk masing-masing daerah biasanya sangat 

variatif, maka model ketimpangan tertimbang menjadi lebih 

relevan. Dengan demikian, penjelasan tentang kecenderungan 

meningkat atau menurunnya ketimpangan tersebut dapat 

dijelaskan dengan memperhatikan pada besarnya penyebut atau 

pembagi dari penduduk daerah tersebut (Arsyad, 2010, 294). 

 

Berikut ini adalah formulasi dari indeks ketimpangan daerah 

yang dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson : 

 

Vw = 
√∑ 𝑖 ( 𝑌𝑖−𝑌)2𝑓𝑖/𝑛

𝑌
 , yaitu 0<Vw<1 

Dimana : 

Vw = Indeks Williamson 

Yi = Pendapatan perkapita di tingkat provinsi 

Y = Pendapatan perkapita nasional 

fi = Jumlah penduduk di tingkat provinsi 

n = Jumlah penduduk nasional  
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Ada tiga kriteria dalam perhitungan Indeks Williamson ini, 

yaitu menunjukkan (Arsyad, 2010, 295) 

• Angka 0,0 sampai 0,2, maka ketidakmerataannya 

rendah 

• Angka 0,21 sampai 0,35, maka ketidakmerataannya 

sedang 

• Angka > 0,35, maka ketidakmerataannya tinggi  

 

2.1.4 Pengertian Investasi  

 Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran 

penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk untuk 

menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa 

yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal dalam bentuk 

investasi akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2012, 121). 

 

2.1.5 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

 Menurut (Beik dan Arsyianti, 2017) IPM ini adalah suatu konsep 

yang diperkenalkan pertama kali oleh UNDP (United Nations 

Development Programme) pada tahun 1990, di mana konsep ini 

mencoba menggabungkan antara indeks harapan hidup, indeks 

pendidikan, dan indeks daya beli. 

Adapun formula yang digunakan dalam menyusun IPM ini adalah 

sebagai berikut : 

 

IPM = 1/3 (indeks harapan hidup) + 1/3 (indeks Pendidikan) + 1/3 

indeks daya beli) 

 

  Angka harapan hidup adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang 

akan dicapai oleh penduduk dalam periode waktu tertentu. Semakin 

baik kondisi perekonomian dan pelayanan Kesehatan di suatu negara 

maka akan semakin tinggi pula angka harapan hidup masyarakat di 

negara tersebut (Beik dan Arsyianti, 2017). 

 

  Indeks Pendidikan menggabungkan dua indikator utama, yaitu 

rata-rata lama bersekolah dan tingkat melek huruf. Semakin tinggi 
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nilai kedua indikator ini maka akan semakin baik pula nilai indeks 

pendidikannya. Sedangkan indeks daya beli merujuk pada standar 

hidup yang layak di suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan berapa 

sesungguhnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka mampu 

menjalankan kehidupan ini secara layak (Beik dan Arsyianti, 2017). 

 

  Skor IPM ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 

semakin tinggi nilai IPM-nya dan semakin berkualitas SDM yang 

dimiliki oleh suatu negara (Beik dan Arsyianti, 2017).  

 

 

2.1.6 Pengertian  Jumlah Penduduk  

   Penduduk ialah semua orang yang berdomisili di wilayah 

geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih mereka yang 

berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. 

(Subagiarta, 2006:10). 

 

2.1.7 Penelitian Terdahulu  

 

1. Ni Luh Putu Yuni Adipuryanti dan Ketut Sudibia (2015) 

 

       Dalam penelitiannya yang berjudul “ analisis Pengaruh 

Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara langsung 

maupun tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan 

investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dari tahun 

2007-2013. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 

data observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

bahwa jumlah penduduk yang bekerja dan investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 
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Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dan investasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel 

mediasi dalam pengaruh tidak langsung jumlah penduduk 

yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan. 

 

2. Rizka Rasyiidatul Fauza (2019)  

 

  Dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Faktor-

Faktor yang mempengaruhi Ketimpanagn Distribui 

Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-

2016” Pada penelitian ini bertujuan untuk menganilisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan Kabupaten/ Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta. 

Data sekunder yang digunakan adalah data antar tempat atau 

ruang (cross section) yang telah diambil dari keseluruhan 

Kabupaten/Kota yang ada di D.I Yogyakarta, sedangkan 

untuk data antar waktu (time series) diambil pada tahun 2010-

2016 dimana pada data ini merupakan data yang dikumpulkan 

dalam kurun waktu tertentu.  

 

  Gabungan data dari data cross section dan time series yang 

digunakan dalam penelitian ini disebut dengan data panel. 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif regresi dengan 

metode data panel dan alat untuk pengolahan data tersebut 

menggunakan Eviews 9. Dalam penelitian ini menunjukkan 

hasil bahwa variabel  indeks pembangunan manusia, PDRB, 

dana alokasi umum, pendapatan asli daerah berpengaruh 

terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota 

D.I Yogyakarta. 

 

  Pada hasil regresi yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa. Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan, Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap 

ketimpangan pendapatan, Variabel Pendapatan Asli Daerah 

ini signifikan serta berpengaruh negatif kepada ketimpangan 
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distribusi pendapatan, Variabel Dana Alokasi Umum 

berpengaruh positif kepada ketimpangan distribusi 

pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta. 

 

3. Ermatry Hariani (2019)  

 

  Dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 

Kabupaten/ Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015 “ Tujuan 

penelitian ini untuk meneliti apakah indeks pembangunan 

manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), upah 

minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh terhadap 

ketimpangan pendapatan di 38 kabupaten / kota Jawa Timur 

tahun 2012-2015. Penggunaan metode pada penelitian ini 

adalah data panel (time series dan cross section) di 38 

kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2012–2015. Model yang 

terpilih pada penelitian ini yaitu model REM (random effect 

model). Hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

hanya ada satu variabel yang signifikan menyebabkan 

ketimpangan pendapatan yaitu variabel IPM. Hal ini berarti 

tinggi rendahnya IPM mempunyai pengaruh pada tinggi 

rendahnya ketimpangan pendapatan. Sementara itu, dua 

variabel lain yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan 

upah minimum kabupaten / kota (UMK) tidak signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam hal ini tinggi 

rendahnya TPT dan UMK tidak mempunyai pengaruh pada 

tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan di Jawa Timur 

selama periode penelitian. 

 

2.2 Hubungan Antar Variabel  

 

2.2.1 Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan 

   Menurut (Fleisher et al.,2007) mengatakan bahwa faktor penentu 

kesenjangan antar wilayah meliputi investasi modal fisik, modal 

manusia, dan modal infrastruktur. 
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  Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan 

dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. 

Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat 

pada gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja 

tersebut memperoleh upah dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya 

beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk 

melakukan proses produksi barang jasa, di mana tenaga kerja dapat 

diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan 

perkapita (Sukirno, 2004). 

 

2.2.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

  Salah satu keuntungan terbesar IPM adalah indeks ini 

mengungkapkan bahwa sebuah negara dapat berbuat jauh lebih baik 

pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan 

pendapatan yang besar dapat berperan relatif lebih kecil dalam 

pembangunan manusia (Todaro dan Smith, 2004). Untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan masyarakat, United Nation Development 

Program (UNDP, 1990), melakukan penelitian dan mencetuskan 

laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengenai pengkajian 

secara ekstensif tentang pembangunan manusia di seluruh dunia dan 

melaporkan secara berkala dalam laporan tahunan.  Menurut Becker 

(Tarmidzi, 2012) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif 

terhadap ketimpangan, Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran 

pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi 

menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, 

maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal 

tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa pendidikan 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan 

mengurangi disparitas pendapatan karenapendidikan berperan di 

dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori yang di 

kemukakan tersebut menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan 

oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan 

yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka 

pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung 

akan berpengaruh negatif.  
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     Menurut (Arsyad, 2010) Sumber daya manusia merupakan salah 

satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kinerja 

ekonomi mempengaruhi perkembangan melalui tingkat pendapatan 

dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sedangkan 

pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik 

akan sangat menentukan untuk dapat mengelola sumber-sumber 

pertumbuhan ekonomi. 

 

  Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berpengaruh 

terhadap produktivitas serta tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu 

wilayah atau daerah. Peranan tingkat pendidikan formal dalam 

berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan 

lamanya waktu sekolah  akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih 

tinggi dibanding yang pendidikannya rendah. Apabila upah 

meggambarkan produktivitas, maka semakin banyak masyarakat yang 

memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi juga tingkat produktivitas 

dan hasilnya ekonomi akan bertambah lebih tinggi. Teori tersebut 

sesuai dengan teori human capital, yaitu apabila pendidikan memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi 

ketimpangan pembangunan dikarenakan pendidikan berperan didalam 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Jhingan, 2010). 

 

2.2.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan 

   Perubahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam 

memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga 

kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja menjadi 

pekerja kelas bawah mau dibayar dibawah standar. Hal ini akan 

berdampak semakin tinggi angka ketimpangan. Salah satu faktor 

penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di Sub-Saharan Afrika 

adalah peningkatan populasi penduduk (Fulgsang, 2013:38) 

 

    Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap 

penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian 

besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak 

sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis 
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kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya 

ketimpangan distribusi pendapatan atau kesejahteraan (Todaro, 2000).   

 

    Lebih lanjut (Todaro dalam Suyana Utama,2008) mengatakan, 

kesenjangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang 

disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan 

menurunnya pendapatan perkapita. 

 

2.3 Kerangka Konseptual  

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh 

investasi, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan pada Kota Surabaya tahun 2011-2018. 

Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang adanya keterkaitan antara 

investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, keterkaitan antara 

indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, 

dan keterkaitan antara jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan pada Kota Surabaya pada tahun 2011-2018. Berdasarkan pada 

analisis di atas, maka kerangka konsep penelitian ini di tunjukkan pada 

Gambar 2.3 yaitu 

 

      

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

  Kerangka Konseptual  

 

Investasi ( 𝑿𝟏) 

1ndeks 

Pembangunan 
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Jumlah 
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Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan 

(Y) 
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2.4 Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori yang digunakan dan adanya penelitian-penelitian 

terdahulu yang berkaitan, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :  

 

1. Di duga terdapat pengaruh Investasi secara parsial terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya pada tahun 2011-

2018. 

2. Di duga terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara 

parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya 

pada tahun 2011-2018. 

3. Di duga terdapat pengaruh Jumlah Penduduk secara parsial terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya pada tahun 2011-

2018. 

4. Di duga terdapat pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia dan 

Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan di Kota Surabaya tahun 2011-2018. 

 

 


